NIEUW !

LEREN ONTSPANNEN - door WILFRIED VAN CRAEN

10 eenvoudige oefeningen op 2 cd’s - 22,50 euro
Wilfried Van Craen

Maarten Ghysels
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Met tien praktische
oefeningen op twee cd’s

SPECIAAL AANBOD :
• Stuur een email met uw naam en adres naar info@witsand.be.
• Wij bezorgen u het boek dan binnen 24 uur met een factuur.
• U betaalt slechts 22,50 euro per boek (geen verzendkosten).
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drive’ en verschijnselen van overspanning. Tevens zijn ze toe te passen als zelfcontroletechniek in
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sportprestaties.
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De cd niet afspelen in de auto.

Wilfried Van Craen is gedrags- en hypnotherapeut. Hij is opleider binnen verscheidene academische vormingen en auteur van diverse boeken over praktische psychologie.
www.witsand.be

